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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian 

kuantitatif. Menurut Azwar (2012 a, h. 5), penelitian kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah 

dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada 

penelitian inferensial untuk menguji suatu hipotesis dan menyandarkan 

kesimpulan hasilnya pasa suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Metode ini akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Pada 

umumnya penelitian ini merupakan penelitian sampel besar.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel digunakan untuk membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data dan teknis analisis data yang 

digunakan. Terdapat dua variabel penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Strategi coping stres. 

2. Variabel bebas : Self Efficacy 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Strategi Coping Stres pada Perawat. 

Strategi coping stres adalah upaya-upaya seperti keaktifan 

diri, perencanaan, penekanan kegiatan bersaing, kontrol diri, mencari 

dukungan sosial yang bersifat instrumental, mencari dukungan sosial 

yang bersifat emosional, penerimaan, religiusitas, denial, 

reinterpretasi positif, focus on and venting of emotion, alcohol-drug 

disengagement, behavioral disengagement, mental disengagement, 

yang dilakukan individu untuk mengelola tuntutan baik dari dalam 

diri individu maupun dari lingkungannya.  

Tinggi rendahnya strategi coping stres ditunjukkan dengan 

skor yang diperoleh dari skala strategi coping stres. Semakin tinggi 

skor strategi coping stres maka semakin tepat seorang perawat 

memilih strategi coping stres sesuai dengan masalah yang dihadapi. 

2. Self Efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan yang ada di dalam diri individu 

bahwa ia mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu 

sehingga individu tersebut dapat membentuk perilaku yang sesuai 

dan memperoleh hasil yang diharapkan.  

Tinggi rendahnya self efficacy ditunjukkan dengan skor yang 

diperoleh dari skala self efficacy. Semakin tinggi skor self efficacy 

maka semakin tinggi keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk 

melakukan sesuatu.  
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2009, h. 80), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi pada penelitian ini adalah perawat Rumah Sakit Bhakti 

Wira Tamtama yang bekerja di bagian rawat inap. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dan dapat 

diwakili karakter populasinya. Sampling adalah cara yang digunakan 

untuk mengambil sampel dari populasi. Penelitian ini menggunakan 

accidental sampling dimana teknik sampling kebetulan ini dilakukan 

apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang yang 

kebetulan dijumpai (Setyorini dan Wibhowo, 2008, h. 26). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

memakai skala yang dibedakan menjadi dua yaitu item favorable dan 

unfavorable. Item favorable adalah suatu pernyataan  yang isinya 

mendukung, menyetujui, memihak atau menunjukan ciri yang diukur. 

Item unfavorable adalah suatu pernyataan yang isinya tidak mendukung, 

tidak menyetujui, tidak memihak atau tidak menunjukan ciri yang 

diukur. 

 



 

44 

 

1. Skala strategi coping pada perawat   

Skala ini didasarkan aspek-aspek coping pada perawat. Skala 

ini bertujuan untuk mengukur strategi coping stres yang digunakan 

perawat dalam menghadapi stres.  

Skala strategi coping pada perawat dibuat berdasarkan teori 

yang diungkapkan oleh Carver (dalam Rustiana dan Cahyati, 2012, 

h. 146-147). Carver mengungkapkan bahwa aspek-aspek coping 

stress adalah sebagai berikut:  

a. Keaktifan diri, suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan 

atau mengelabuhi penyebab stress atau memperbaiki akibatnya 

dengan cara langsung. 

b. Perencanaan, memikirkan tentang cara untuk mengatasi 

penyebab stres antara lain dengan membuat strategi untuk 

bertindak, memikirkan tentang langkah upaya yang perlu diambil 

dalam menangani suatu masalah. 

c. Penekanan kegiatan bersaing, hal ini dilakukan individu untuk 

lebih berkonsentrasi pada tantangan yang ada. Individu berusaha 

untuk menghindari hal-hal yang membuatnya tergaggu dengan 

peristiwa lain, bahkan membiarkan hal-hal lain terjadi. 

d. Kontrol diri, individu membatasi keterlibatannya dalam aktifitas 

kompetisi atau persaingan dan tidak bertindak terburu-buru. 

e. Mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental 

Hal ini bersangkutan dengan dukungan orang yang berada di 

sekitar individu seperti nasihat, bantuan, atau informasi. 
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f. Mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, berupa 

dukungan moral, simpati, dan pengertian. 

g. Penerimaan, berhubungan dengan penerimaan individu dalam 

situasi yang penuh stress dan keadaan yang memaksanya untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

h. Religiusitas, merupakan usaha untuk melakukan atau 

meningkatkan ajaran agama yang dianut.  

i. Denial, merupakan upaya individu untuk mengingkari dan 

melupakan kejadian atau masalah yang dialami dengan cara 

menyangkal semua yang terjadi, seakan-akan tidak mempunyai 

masalah. 

j. Reinterpretasi positif 

Merupakan respon individu dengan cara mengadakan berubahan 

dan pengembangan pribadi dengan pengertian yang baru dan 

menumbuhkan kepercayaan akan arti makna kebenaran yang 

utama yang dibutuhkan dalam hidup. 

k. Focus on and venting of emotion 

Merupakan kecenderungan individu untuk fokus pada distress 

apapun dan cara individu untuk melontarkan perasaan kecewa 

saat mengalami stres. 

l. Alcohol-drug disengagement 

Merupakan usaha yang dilakukan individu untuk keluar dari 

situasi stress dengan bantuan alkohol atau obat-obatan. 

m. Behavioral disengagement, usaha untuk mengurangi upaya yang 

berususan dengan penyebab stres. Hal ini sering terjadi ketika 
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individu mengira bahwa kemungkinan keberhasilan coping yang 

dilakukan adalah kecil.  

n. Mental Disengagement, merupakan usaha atau aktivitas individu 

untuk mengalihkan pikirannya tentang penyebab stres yang 

dialami.   

Dari aspek-aspek di atas, maka peneliti merancang skala 

strategi coping stres sebagai berikut: 

Tabel 1 

Blue Print Skala Strategi Coping 

 

Bentuk Favorable Unfavorable Total 

Keaktifan diri 2 item 2 item 4 item 

Perencanaan 2 item 2 item 4 item 

Penekanan kegiatan 

bersaing 

2 item 2 item 4 item 

Kontrol diri 2 item 2 item 4 item 

Mencari dukungan 

sosial yang bersifat 

instrumental 

2 item 2 item 4 item 

Mencari dukungan 

sosial yang bersifat 

emosional 

2 item 2 item 4 item 

Penerimaan 2 item 2 item 4 item 

Religiusitas 2 item 2 item 4 item 

Denial 2 item 2 item 4 item 

Reinterpretasi 

positif 

2 item 2 item 4 item 

Focus on and 

venting of emotion 

2 item 2 item 4 item 

Alcohol – drug 

disengagement 

2 item 2 item 4 item 

Behavioral 

disengagement 

2 item 2 item 4 item 

Mental 

disengagement 

2 item 2 item 4 item 

Total Item 28 item 28 item 56 item 
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Item pada skala coping stres dikelompokkan dalam dua item 

pertayaan yaitu favorable dan unfavorable. Setiap pertanyaan 

mempunyai empat alternatif jawaban dengan nilai yang bergerak 

dari empat sampai satu. Favorable artinya sependapat atau sesuai 

dengan pertanyaan yang diajukan. Skor empat (4) untuk jawaban 

yang Sangat Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk jawaban Sesuai (S), 

skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor satu (1) 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS).  Sedangkan unfavorable 

artinya tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan. Skor satu (1) untuk jawaban yang Sangat Sesuai (SS), 

skor dua (2) untuk jawaban Sesuai (S), skor tiga (3) untuk jawaban 

Tidak Sesuai (TS) dan skor empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). 

2. Skala self efficacy 

Skala self efficacy pada penelitian ini dinyatakan melalui 

aspek-aspek self efficacy yang dikemukakan Bandura (dalam 

Ghufron dan Risnawita, 2010, h.80-81), antara lain: 

a. Dimensi tingkat (level) 

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika 

individu merasa mampu untuk melakukannya. Jika individu 

dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat 

kesulitan, maka self efficacy akan terbatas pada tugas yang 

mudah, sedang atau tugas yang paling sulit, disesuaikan dengan 

batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan 

perilaku yang dibutuhkan masing-masing tingkat. Dimensi ini 
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memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku yang akan 

dicoba atau dihindari. Individu akan mencoba tingkah laku yang 

dirasa mampu dilakukan dan akan menghindari tingkah laku 

yang berada di batas kemampuanya.  

b. Dimensi kekuatan (strenght) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan 

atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. 

Pengharapan yang lemah, dengan mudah dapat digoyahkan oleh 

pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya 

pengharapan yang mantap mendorong individu untuk bertahan 

dalam usaha yang dilakukannya walaupun terdapat pengalaman 

yang tidak menunjang. Dimensi ini berkaitan langsung dengan 

dimensi level, yaitu semakin tinggi taraf kesulitan tugas maka 

keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikan tugas tersebut 

juga semakin lemah. 

c. Dimensi generalisasi (generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang 

mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu 

merasa yakin terhadap kemampuannya dirinya apakah terbatas 

pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian 

aktivitas dan situasi yang bervariasi. 

Dari aspek self efficacy yang dikemukakan Bandura, maka 

peneliti membuat rancangan skala self efficacy yang terdapat pada 

tabel 2:  
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Tabel 2 

Blue Print Skala Self Efficacy 

 

Ciri Favorable Unfavorable Total 

Dimensi tingkat 

(level) 

5 item 5 item 10 item 

Dimensi 

kekuatan 

(strenght) 

5 item 5 item 10 item 

Dimensi 

generalisasi 

(generality) 

5 item 5 item 10 item 

Total Item 15 item 15 item 30 item 

 

Item pada skala self efficacy hanya dikelompokkan dalam dua 

item pertayaan yaitu favorable dan unfavorable. Setiap pertanyaan 

mempunyai empat alternatif jawaban dengan nilai yang bergerak 

dari empat sampai satu. Favorable artinya sependapat atau sesuai 

dengan pertanyaan yang diajukan. Skor empat (4) untuk jawaban 

yang Sangat Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk jawaban Sesuai (S), 

skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor satu (1) 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS).  Sedangkan unfavorable 

artinya tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan. Skor satu (1) untuk jawaban yang Sangat Sesuai (SS), 

skor dua (2) untuk jawaban Sesuai (S), skor tiga (3) untuk jawaban 

Tidak Sesuai (TS) dan skor empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS).   
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur   

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Haynes et al. (dalam Azwar, 2012 b, h.111) validitas 

adalah sejauhmana elemen-elemen dalam suatu instrumen ukur 

benar-benar relevan dan merupakan representasi dari konstrak yang 

sesuai dengan tujuan pengukuran. Artinya, sejauh mana skala itu 

mampu mengukur atribut yang ia dirancang untuk mengukurnya. 

Skala yang hanya mampu mengungkap sebagian dari atribut yang 

seharusnya atau justru mengukur atribut lain, dikatakan sebagai skala 

yang tidak valid. Karena validitas sangat erat berkaitan dengan 

tujuan ukur, maka setiap skala hanya dapat menghasilkan data yang 

valid untuk satu tujuan ukur pula. Pengukuran yang tinggi 

validitasnya akan mempunyai nilai eror yang kecil dan berarti bahwa 

skor setiap subyek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak jauh 

berbeda dari skor yang sesungguhnya. Dengan demikian secara 

keseluruhan dari pengukuran akan menghasilkan varians eror yang 

kecil pula (Azwar, 2012 b, h. 41). 

Validitas skala strategi coping stres pada perawat dan skala 

self efficacy didapatkan dengan melakukan pengujian validitas item-

item skala dengan mengkorelasikan skor item-item dan skor total 

untuk mendapatkan koefisien korelasi. Koefisien korelasi di antara 

skor-skor skala ini dapat dihitung dengan formula korelasi product 

moment (Azwar, 2004, h. 100). Setelah itu maka akan dikoreksi 

dengan part whole. 
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2. Uji Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau 

keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 

pengukuran. Pengukuran yang tidak reliable akan menghasilkan skor 

yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi di 

antara individu lebih ditentukan oleh faktor eror (kesalahan) 

daripada faktor perbedaan yang sesungguhnya. Pengukuran yang 

tidak reliable tentu tidak akan konsisten pula dari waktu ke waktu 

(Azwar, 2004, h. 83). Untuk menguji reliabilitas alat ukur, 

menggunakan teknik perhitungan koefisien reliabilitas alpha 

(Azwar, 2004, h. 87).  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data digunakan untuk menguji hubungan self 

efficacy dengan strategi coping stres pada perawat. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis stratistik yaitu teknik statistik analisis 

korelasi product moment person, karena bertujuan untuk mencari 

hubungan antara dua variabel (satu variabel bebas dan satu variabel 

tergantung) dan memiliki data yang bergejala interval (Azwar,2012 a, 

hal.9). Perhitungan ini menggunakan program komputer Statistic 

Package Sosial Science (SPSS) for Window versi 16.0.  




